
P.P.H.U. MIRBEX

Głowno • ul. Dworska 5

604 500 826 • 602 241 867

P.P.H.U. MIRBEX
�  SKUP ZŁOMU 

I METALI 
KOLOROWYCH

�  SKUP TEKTURY, 
MAKULATURY 

Kamieniarstwo Nagrobkowe
– Nagrobki na każdą kieszeń –

– Szeroki zakres usług –

Siedziba:
Rudniczek 13a
95-015 Głowno 

tel. 665 108 873
www.AdamKamienie.pl
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Kompleksowa i profesjonalna usługa
dla fi rm i osób fi zycznych

W ramach usług księgowych zapewniamy
także doradztwo prawne

Ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej

LICENCJONOWANE BIURO PODATKOWO-PRAWNE

BIURO RACHUNKOWE
rok założenia 2004

Głowno
ul. Piątkowska 44 � 42 710 85 88

PROFESJONALNE, SZYBKIE I TANIE

669 940 420 • 601 216 263

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
ROZBIÓRKI BUDYNKÓW
•  niwelacja 

terenu
•  kopanie 

fundamentów
•  wyrywanie 

pieńków
•  usługi koparko-

-ładowarką
• usługi koparką
•  usługi 

transportowe

OPONY • OLEJE • FILTRY
NAPRAWA • AKUMULATORY

Lubianków 38, 95 -015 Głowno
e- mail: skplubiankow@onet.pl
tel./fax 42 719 49 88 

MIKOŁAJCZYKOWIE
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Godziny otwarcia: pon.-pt. 700-1800, sobota 800-1300
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BS Głowno to Bank o  ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o  polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i  usługi bankowe. Do  korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i  instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI

w
 b

ra
nż

y oponiarsk
ie

j

Ponad

25LAT

F.U. WIETES BRUK Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 
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Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 

I ZAGRANICZNE

4
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 

I ZAGRANICZNE
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 

I ZAGRANICZNE
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 

I ZAGRANICZNE
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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F.U. WIETES BRUK
Ireneusz Wieteska

Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
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Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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Mąkolice 176 • 95-015 Głowno

tel. 785 296 194

P.H.U. KRZYSZTOF WIELEC

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl

95-015 Głowno • Lubianków 20B • tel. 601 824 529

MAREK CHĄDRZYŃSKI

martrans29@wp.pl

PRZEWOZY AUTOKAROWE
KRAJOWE 

I ZAGRANICZNE
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski 
kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania 
z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy 
przyjazną i profesjonalną obsługę.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Bank Spółdzielczy w Głownie                            
95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13

tel. 42 719 01 24, 42 719 01 05, fax 42 719 14 51
e-mail: bank@bs-glowno.com.pl

www.bs-glowno.com.pl  � /bsglowno

95-015 Głowno
ul. Bielawska 1

e-mail: domexpcv@o2.pl
www.markoweokna-lodzkie.pl

   OKNA
• Veka
• Salamander
• drewniane
• aluminiowe

•  rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe

•  roletki
•  plisy
•  moskitiery
•  parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne

DOMEX 2

   DRZWI
• wejściowe drewniane
•  wejściowe stalowe: 

KMT, Delta, Wikęd
•  wewnątrzlokalowe: 

DRE, Intenso Doors, 
Voster, Centurion

   BRAMY
• segmentowe
• uchylne
• roletowe
• jednoskrzydłowe
• dwuskrzydłowe

OKNA • DRZWI • BRAMY

�  500 257 402

• mieszalnia farb i tynków
• docieplenia (styropian, wełna)
• pokrycia dachowe
•  systemy kanalizacji zewnętrznej 

(drenaże, przepusty)

•  podbitki dachowe, 
siding

• kostka brukowa
• ogrodzenia
• sucha zabudowa

Kontakt: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 30 A
kom. 512 250 477, dachstyl.glowno@wp.pl

Posiadamy ekipy monterskie do różnych prac budowlanych i wykończeniowych!!!

REMONTY • BUDOWA
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowno, ul. Sikorskiego 51/57, blok 3
Łódź, ul. Broniewskiego 2, pawilon 2

tel. 42 710 73 73, tel. 502 213 373, tel. 600 876 047

www.oknostyl.net

Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 1a 
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-13:00
� pwmarkowicz@gmail.com    �/Serwis.Opon.Markowicz

✆ 427195080 • 504178884

� wulkanizacja

� koła motocyklowe, 
osobowe, ciężarowe, 
rolnicze, przemysłowe... 
na miejscu i z dojazdem 
do Klienta

� sprzedaż i montaż opon 
nowych i używanych

� prostowanie felg 
aluminiowych 
i stalowych 
do samochodów 
osobowych

� mechanika 
samochodów 
osobowych

� serwis klimatyzacji 
samochodowej

� autolaweta

WULKANIZACJA I MECHANIKA – Z PASJI DO MOTORYZACJI
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Redaktor wydania: 
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Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy Głowno

CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWNO

Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego 
w województwie łódzkim.

Wójtem Gminy Głowno jest Pan Marek Jóźwiak. W skład Rady Gminy wchodzi 
15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jarosław Chałubiec.

Ludność – 4751 osób, powierzchnia gminy – 104,77 km2, liczba sołectw – 31.

ROLNICTWO

Wysoki poziom produkcji rolniczej, rozwinięta produkcja sadownicza i warzywni-
cza, dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, walory przyrodniczo-krajobra-
zowe, dobre warunki glebowe.

INFRASTRUKTURA

Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych, istniejąca 
sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Syste-
matycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej. Pełne oświetlenie dróg 
wiejskich. Zorganizowana gospodarka odpadami.

EDUKACJA

W Gminie Głowno funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, w skład któ-
rych wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa.

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim
Szkoły gwarantują dobre warunki wychowania i nauczania. Gmina zapewnia 

dowożenia uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i szkół specjalnych 
w Głownie. Każda ze szkół posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne oraz place zabaw.

KULTURA

Działalność kulturalna gminy obejmuje imprezy środowiskowe inspirujące 
do czynnego uczestnictwa w kulturze organizowane na terenie gminy. Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury w Bronisławowie stara się w miarę swoich możliwości współ-
pracować z KGW, OSP, szkołami oraz stowarzyszeniami. Imprezy, które odbywają się 
cyklicznie, to: Święto Gminy Głowno, Pikniki Rodzinne, Dzień Seniora oraz Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również zaję-

cia organizowane w ośrodku oraz wyjazdy podczas wakacji i ferii zimowych. Na te-
renie ośrodka funkcjonuje również bardzo dobrze wyposażona Gminna Biblioteka. 
W zakresie propagowania regionalnego folkloru bardzo istotną funkcję pełni Zespół 
Pieśni i Tańca z Mąkolic, który swoimi występami tanecznymi i wokalnymi uświetnia 
imprezy na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzięki wsparciu gminy również koła 
gospodyń realizują działania promocyjne zarówno na szczeblu gminnym, jak również 
powiatowym, promując nasze regionalne potrawy i rękodzieło podczas imprez jak np. 
dożynki powiatowe, na których prezentuje się również wiele innych regionów.

SPORT

Na polu sportowym wieloma osiągnięciami chlubi się w Gminie Głowno prężnie 
działający Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ. Sukcesy naszych sportowców promują gmi-
nę nawet wśród tych, którzy o tej gminie do tej pory nie słyszeli.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obszarze gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to 
OSP w: Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej, Ziewanicach, Domaradzynie, Bocz-
kach Domaradzkich, Popowie Głowieński, Mąkolicach.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 6 naszych jednostek: 
Lubianków, Ostrołęka, Wola Zbrożkowa, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński oraz 
Mąkolice. Jednostki OSP są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy, choć jest on 
już dość mocno zużyty.

PANORAMA GOSPODARCZA

Możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalne-
go gminy zapewniają tereny pod inwestycje, kierunki zarządzania gospodarką prze-
strzenną, zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie Samorzą-
dowa Platf orma Danych Przestrzennych GIAP i w wersji tradycyjnej papierowej, które 

pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej. W tych opraco-
waniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje. Wysoka produkcja owoców 
i warzyw stanowi źródło cennego surowca dla przetwórstwa. Bliskie położenie przy 
planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej stwarza nowe 
możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

KOMUNIKACJA I USŁUGI

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny 
wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o cha-
rakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

• Ziewanice wzdłuż doliny Mrogi,
• Głowno – Różany,
• Ziewanice – Glinnik – Domaradzyn – Popów – Mąkolice
W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową 
w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, a także rekreacji.

TURYSTYKA

Do najciekawszych zabytków należą:
• drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Mąkolicach z I połowy XVI w. rozbudo-

wany w II połowie XIX w.;
• budynek dawnej szkoły w Mąkolicach z XIX w.;

• cmentarz w Mąkolicach, na którym zachowały się groby o znaczeniu historycz-
nym – kwatera żołnierzy 57. Pułku Piechoty Armii Poznań poległych w 1939 r.;

• pomnik we wsi Boczki Domaradzkie poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke, 
Dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległemu 12.09.1939 r.;

• zespół dworski w Różanach – murowany dwór został wybudowany w katach 
dwudziestych XX w.;

• zespół dworski w Domaradzynie wybudowany w XIX w.;
• w lesie koło Glinnika znajdują się tablice upamiętniające śmierć osób zamordo-

wanych w 1944 r. pochodzących z Gminy Głowno, Miasta Głowna oraz Gminy 
Dmosin;

Walorami rekreacyjnymi gminy są:
• bliskość aglomeracji łódzkiej,
• tradycje wypoczynku na tym terenie,
• możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
• możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
• naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie 

rzeki Mrogi,
• duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
• gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
• możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
• możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.
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Kompleksowa i profesjonalna usługa
dla fi rm i osób fi zycznych

W ramach usług księgowych zapewniamy
także doradztwo prawne

Ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej

LICENCJONOWANE BIURO PODATKOWO-PRAWNE

BIURO RACHUNKOWE
rok założenia 2004

Głowno
ul. Piątkowska 44 � 42 710 85 88

PROFESJONALNE, SZYBKIE I TANIE

669 940 420 • 601 216 263

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
ROZBIÓRKI BUDYNKÓW
•  niwelacja 

terenu
•  kopanie 

fundamentów
•  wyrywanie 

pieńków
•  usługi koparko-

-ładowarką
• usługi koparką
•  usługi 

transportowe

OPONY • OLEJE • FILTRY
NAPRAWA • AKUMULATORY

Lubianków 38, 95 -015 Głowno
e- mail: skplubiankow@onet.pl
tel./fax 42 719 49 88 

MIKOŁAJCZYKOWIE
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Godziny otwarcia: pon.-pt. 700-1800, sobota 800-1300
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P.P.H.U. MIRBEX

Głowno • ul. Dworska 5

604 500 826 • 602 241 867

P.P.H.U. MIRBEX
�  SKUP ZŁOMU 

I METALI 
KOLOROWYCH

�  SKUP TEKTURY, 
MAKULATURY 

Kamieniarstwo Nagrobkowe
– Nagrobki na każdą kieszeń –

– Szeroki zakres usług –

Siedziba:
Rudniczek 13a
95-015 Głowno 

tel. 665 108 873
www.AdamKamienie.pl
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